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Praktikmål: 10, 12, 19 og 20 Nøgleord til udarbejdelse af      (Ikke fyldestgørende - suppl. selv) 
erhvervsfaglig kompetence 

Begynder 

Rutineret Kompetencemål: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 14 
 
1. Kommunikation og samarbejde 

10. Eleven kan etablere relationer, der skaber samarbejde med borgere/patienter, 
pårørende og frivillige, herunder kommunikere målrettet og anvende rele-
vante kommunikationsformer. 

12. Eleven kan kommunikere på en måde der, under hensyntagen til egen og 
andres sikkerhed, understøtter borgere og patienters integritet og selvbestem-
melse i forbindelse med konflikthåndtering og voldsforebyggelse. 

19. Eleven kan reflektere over og træffe kvalificerede valg i forhold til etiske og 
faglige dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, fx 
forhold som tavshedspligt, magtanvendelse, patientrettigheder, omsorgspligt og 
hensyn til borgerens/patientens livskvalitet. 

20. Eleven kan planlægge og redegøre for eget arbejde og kompetenceområde som 
autoriseret sundhedsperson i overensstemmelse med relevant lovgivning og 
andres kompetenceområder. 

Den professionelle relation: 
▪ Etablere, vedligeholde og afslutte en professionel relation 
▪ Den socialpædagogiske og den anerkendende tilgang 
▪ Etablere en digital relation f.eks. via skærmopkald eller mail 

 
Kommunikation: 

▪ Verbal og nonverbal 
▪ Målrettet kommunikation med åbne og lukkede spørgsmål 
▪ Aktiv lytning 
▪ Transaktionsanalyse 
▪ Spørgeteknikker 
▪ Forebygge konflikter 
▪ Den motiverende og forebyggende samtale 
▪ ISBAR 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  
Autoriseret sundhedsperson: 

 ▪ Professionel omsorg 
▪ Autorisation 
▪ Tavsheds- og oplysningspligt 
▪ Informeret samtykke og beskyttelse af borgerens data 
▪ Aktindsigt 
▪ Magtanvendelse 
▪ Professionelt fagsprog 
▪ Etiske og faglige overvejelser 
▪ Etiske og faglige overvejelser ved digital kommunikation 
 

Digital kompetenceprofil: 
▪      Viden og kendskab til digitale data 
▪      Informations kompetence 
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Midtvejsevaluering Dato 
 

 
 

Standpunktsbedømmelse Dato 
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Praktikmål: 1, 2, 3 og 8 Nøgleord til udarbejdelse af      (Ikke fyldestgørende - suppl. selv) 
erhvervsfaglig kompetence 

Begynder 

Rutineret Kompetencemål: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 og 13 2. Sundhed og sygepleje 

1. Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, her-
under selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identi-
ficere, analysere, planlægge, udføre og evaluere sygepleje til borgere/ 
patienter med grundlæggende behov. 

2. Eleven kan planlægge og iværksætte sundhedsfaglige handlinger på baggrund af 
faglige og kliniske vurderinger, herunder Sundhedsstyrelsens screeningsværktøjer til 
tidlig opsporing samt lokale procedurer og retningslinjer. 

3. Eleven kan selvstændigt identificere og reagere på ændring i borgerens/ 
patientens sundhedstilstand. Ved uforudsete og komplekse problemstillinger kan 
eleven udføre sygeplejehandlinger indenfor eget kompetenceområde samt 
delegerede sygeplejehandlinger, herunder udføre palliativ pleje. 

8. Eleven kan selvstændigt forebygge smittespredning ud fra nationale og lokale 
retningslinjer og standarder for hygiejne, herunder særlige regimer og teknikker 
samt vejlede borgere, patienter, pårørende, kollegaer og frivillige herom. 

Grundlæggende behov: 
▪ Virginia Hendersons 14 grundlæggende behov 
▪ Maslows behov 
▪ Dorothea Orems egenomsorgsmodel 
 
Metoder: 
▪ Sygeplejeprocessen 
▪ Livshistorie 
▪ De 4 dimensioner/helhedssyn 
▪ Tidlig opsporing 
▪ Kostscreening 
▪ Model for praktisk færdighedsudøvelse 
▪ APV 
▪ VAR 
▪ Indtænke digitale teknologiske løsninger til diabetes, KOL, 

demens m.m. 
 
Sygepleje og pleje til borger /beboer med: 
▪ Normal aldring 
▪ Kronisk sygdom: Demens, diabetes, KOL, kredsløbssvigt m.m. 
▪ Akutte tilstande: Feber, pneumoni, urinvejssygdomme, 

obstipation m.m. 
▪ Konkrete sundhedsfaglige opgaver: Sår, 

sonde, kateter, mundpleje, 
værdimålinger m.m. 

▪ Palliativ sygepleje (lindrende pleje til 
borgere med kroniske sygdomme, 
alderssvækkede, cancer m.m.) 

 
Hygiejne: 
▪ Lokale og nationale retningslinjer for hygiejne og 

smittespredning 
▪ Forebyggelse af infektioner hos borgere og personale. 
▪ MRSA 
▪ Forebygge smittespredning fra IPad, tastatur, telefoner m.m. 
▪ Uniformshygiejne 

 
Digital kompetenceprofil: 
▪      Udvikling af digitale løsninger og velfærdsteknologi 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



5 / 14 
 
 

Midtvejsevaluering Dato 
 

 
 

Standpunktsbedømmelse Dato 
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Praktikmål: 13,14,15,16 og 17 Nøgleord til udarbejdelse af      (Ikke fyldestgørende - suppl. selv) 

erhvervsfaglig kompetence 
Begynder 

Rutineret 

 
Kompetencemål: 1,2,7,8,9,10,11 og 12 

 
3. Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 

13. Eleven kan selvstændigt kommunikere og dokumentere faglige handlinger i 
relevante dokumentationssystemer med henblik på at understøtte patientsikre 
overgange og kontinuitet i det samlede borger/patientforløb og øge den 
borger-/patient- oplevede kvalitet. 

14. Eleven kan selvstændigt koordinere og tilrettelægge eget og andres arbejde 
samt understøtte og indgå i teamsamarbejde omkring opgaveløsning med 
borgerens/ patientens mål for øje. 

15. Eleven kan koordinere og indgå i samarbejdet om en borgers/patients 
behov for tværprofessionel og tværsektoriel indsats, herunder selvstændigt 
indlede, afslutte og dokumentere en social- og sundhedsfaglig ydelse i relation til 
modtagelse, indlæggelse, udskrivning og hjemkomst. 

16. Eleven kan selvstændigt udføre sygepleje med anvendelse af teknologi og 
retningslinjer, der tager udgangspunkt i erfaringsbaseret viden og evidens. 

17. Eleven kan støtte op om udviklingen af god praksis for kvalitetssikring og 
patientsikkerhed i det tværprofessionelle samarbejde. 

Dokumentation: 
▪ Praktikstedets IT system 
▪ Dokumentation i forhold til Sundhedsstyrelsens og 

praktikstedets krav og retningslinjer 
 
Teamsamarbejde: 

▪ Praktikstedets værdier for samarbejde m.m. 
▪ Faglig ledelse/koordinering af egne opgaver 
▪ Pitche/fremlægge digitale/teknologiske muligheder/løsninger 

 
Erfarings- og evidensbaseret viden i forhold til 
målgruppen: 

▪ Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde 
▪ Modtagelse af og afslutning af ydelser til en borger 
▪ Samarbejde med samarbejdspartnere 
▪ Indlæggelse/udskrivelse fra sygehus, midlertidige pladser m.m. 

 
Kvalitetssikring og udvikling: 

 
▪ Utilsigtedehændelser 
▪ Sundhedsaftaler 
▪ Patientforløb 
▪ Delegering 
▪ Kvalitetsstandarder 
▪ Velfærdsteknologi 
▪ Kompetenceprofiler 
▪ Sundhedsloven og Serviceloven 
▪ Digitale løsninger som informationsskærme/digitale tavler 
▪ Lokale instrukser 
▪ Praktiske procesurer (eks. VAR) 

 

Pædagogisk: Anvende pitch som redskab i formidling til teamet 
 
Digital kompetenceprofil: 
▪ Digitale arbejdsgange 
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Midtvejsevaluering Dato 
 

 
 

Standpunktsbedømmelse Dato 
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Praktikmål: 4,5,6,7,11og 18 Nøgleord til udarbejdelse af      (Ikke fyldestgørende - suppl. selv) 

erhvervsfaglig kompetence 
Begynder 

Rutineret 

 
Kompetencemål: 2,5,6,7,8,9,11,12,13 og 14 

 
4. Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 

4. Eleven kan ud fra en helhedsorienteret tilgang, der understøtter borgerens/ 
patientens mestring af eget liv, selvstændigt og i samarbejde med borgeren/ 
patienten og pårørende arbejde med rehabilitering og recovery. 

5. Eleven kan selvstændigt og tværprofessionelt arbejde sundhedsfrem-
mende og ud fra et helhedssyn forebygge udvikling af livsstilssygdomme ved at 
vejlede og motivere borgeren/patienten til mestring af eget liv. 

6. Eleven kan ud fra en rehabiliterende tilgang selvstændigt planlægge, udføre og 
evaluere omsorg, praktisk hjælp og personlig pleje til borgere med fysiske, 
psykiske og sociale behov. 

7. Eleven kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre fysiske, sociale, kultur-
elle og kreative aktiviteter, og informere og vejlede om aktivitetstilbud, herun-
der inddrage netværk og frivillige ud fra borgerens interesser og behov og un-
derstøtte borgere/patienter i at træffe egne valg. 

11. Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske aktiviteter og varetage 
vejledning af kollegaer. 

18. Eleven kan forholde sig kritisk til og understøtte udvikling af et godt fysisk og 
psykisk arbejdsmiljø, herunder udføre forflytninger samt vurdere pladsforhold 
under overholdelse af arbejdsmiljøreglerne og anvendelse af velfærdstek-
nologi. 

Rehabilitering og recovery: 

▪ Mestringsstrategier (A. Antonovsky) 
▪ Sundhedspædagogik 
▪ Hverdagsrehabilitering efter § 83a i Serviceloven 
▪ Igangsætte og samskabe aktiviteter for at forebygge 

velfærdssygdomme 
▪ Screening af immoblisation, tryksår m.m. 

 
Arbejdsmiljø: 

▪ Kulturbegreb 
▪ Arbejdsmiljøloven 
▪ Forflytningsprincipper 
▪ Sikkerhedsorganisation 
▪ Velfærdsteknologi 
▪ Etiske overvejelser i forhold til velfærdsteknologiske løsninger 
▪ Digital kultur og omstillingsparathed 
▪ APV 
▪ E-learning 
 

Akitiviteter og netværksanalyse: 
▪ Pædagogisk aktivitet og vejledning 

 

Digital kompetenceprofil: 

▪    Forståelse af digitale løsninger og velfærdsteknologier 

▪    Brug af digitale løsninger og velfærdsteknologi 
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Midtvejsevaluering Dato 
 

 
 

Standpunktsbedømmelse Dato 
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Praktikmål: 9 Nøgleord til udarbejdelse af    (Ikke fyldestgørende - suppl. selv) 
erhvervsfaglig kompetence 

Begynder 

Rutineret Kompetencemål: 1, 2, 4 og 10 5. Farmakologi og medicinhåndtering

9. Eleven kan selvstændigt efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation
varetage medicinhåndtering, observere virkning/bivirkninger samt dokumentere
og samarbejde med borger/patient i den medicinske behandling.

Medicinske hovedgrupper: 
▪ Virkning
▪ Bivirkning
▪ Kontraindikationer
▪ Compliance: Patientens evne eller vilje til at følge en given

ordination
▪ Concordance: Et partnerskab mellem læge og patient

omfattende medicinordination og medicinbrug
Kende og overholde eget ansvar- og kompetenceområde: 
▪ Delegering
▪ FMK
▪ Medicin.dk

Dokumentation og samarbejde omkring 
medicinhåndtering: 
▪ Sundhedstyrelsens retningslinjer og praktikstedets

instrukser for medicin- håndtering
▪ UTH
▪ Delegering

Sundhedsloven og Autorisationsloven: 

Understøttende teknologi: 
▪ Medicindug
▪ Medicinhåndteringsrobot
▪ Det digitale medicinskab m.m.

Digital kompetenceprofil: 

▪ Brug af digitale løsninger og velfærdsteknologi
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Midtvejsevaluering Dato 
 

 
 

Standpunktsbedømmelse Dato 
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Efter praktik 1 del 2 skal eleven medbringe en medicinliste på en borger, som skal bruges i næste skoleperiode. 

Husk anonymiteten på borgeren. 
 
 
 
 

Dokumentet skal følge eleven og forevises ved næste praktik. 
 
 
 
 
 

Midtvejsevaluering 
 
 
 

elev vejleder 

Slutevaluering 
 
 
 

elev vejleder 
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§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål: 
 

1)Eleven kan selvstændigt udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som auto- 
riseret sundhedsperson. Eleven kan i et tværprofessionelt samarbejde arbejde i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af service- 
niveau og procedurer for patientsikkerhed. 

2) Eleven kan begrunde og selvstændigt tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje, der retter sig imod borgere og patienters grundlæggende behov ud fra en metodisk 
og rehabiliterende tilgang. 

3) Eleven kan indgå i komplekse behandlingsforløb i borgerens eget hjem, herunder varetage palliativ pleje. 

4) Eleven kan på baggrund af en sygeplejefaglig vurdering handle på forandringer i borgerens og patientens fysiske og psykiske symptomer, herunder anvende værktøjer 
til tidlig opsporing. 

5) Eleven kan selvstændigt arbejde med borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende fysiske og psykiske 
sygdomme og funktionsnedsættelser. 

6) Eleven kan skabe et involverende samarbejde med borgere, patienter og pårørende, herunder vejlede og motivere gennem målrettet kommunikation. 

7) Eleven kan selvstændigt og i et tværprofessionelt samarbejde tilrettelægge, gennemføre og evaluere sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkelt- 
personer og grupper i et rehabiliterende perspektiv. 

8) Eleven kan selvstændigt indgå i en tværprofessionel og tværsektoriel indsats med henblik på at koordinere og sikre et sammenhængende patient- og borgerforløb. 

9) Eleven kan varetage koordinering samt indgå i ledelse af teamsamarbejde omkring sygepleje og patient/borgerforløb, i relation til arbejdets organisering. 

10) Eleven kan selvstændigt varetage medicindispensering og medicinadministration i henhold til gældende lovgivning og arbejdspladsens kliniske retningslinjer og proce- 
durer. 

11) Eleven kan selvstændigt dokumentere den udførte sygepleje og videregive faglige informationer skriftligt og mundtligt. 

12) Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt tage initiativ til implementering af ny viden og teknologi. 

13) Eleven kan selvstændigt anvende principper for hygiejne og afbrydelse af smitteveje, herunder rene rutiner, sterilteknikker og isolation samt vejlede borgere, patienter, 
pårørende, kolleger og frivillige herom. 

14) Eleven kan med udgangspunkt i borgerens eller patientens ressourcer og hjælpemidler selvstændigt tilrettelægge sit eget og andres arbejde efter ergonomiske 
principper, arbejdspladsens arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger. 
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Definition af præstationsstandarder 
 

Præstationsstandarderne er defineret i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 367 af 19/04/2016, § 34 
Præstationsstandarderne begynder, rutineret, avanceret skal anvendes inden for det kompetenceniveau, som gælder for det enkelte uddannelsestrin. Avanceret niveau svarer 
til det niveau, en nyuddannet forventes at løse sine opgaver på. 

Begynderniveau 
Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. 
På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle 
ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsningen. 

Rutineret niveau 
Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. 
På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løs- 
ningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. 

Avanceret niveau 
Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer – alene eller i samarbejde med 
andre – under hensyn til opgavens art. 
På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale 
opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. 

Præstationsstandarderne kan også læses således: 
 

 Ord, der beskriver det niveau, 
som opgavens løses på 

Ord, der beskriver den personlige kompe- 
tence, der knytter sig til niveauet. 

Ord, der beskriver den handling, 
der knytter sig til niveauet 

Begynder Opgaven løses i kendt situation. 
Kompliceret aktivitet løses under vejledning. 
Fortrolig med fundamentale kundskabs- og fær- 
dighedsområder. 

Udvikler ansvarlighed. 
Udvikler grundlag for fortsat læring. 
Grundlægger selvstændighed i opgaveløsning. 

Beskrive, gengive, definere, genkende, huske 

Rutineret Opgaven planlægges og gennemføres i rutine- 
mæssig eller kendt situation 
Løser et problem. 
Selvstændigt sætte sig ind i mere komplicerede 
problemstillinger. 

Viser fleksibilitet og omstillingsevne 
Løser opgaver alene og i samarbejde. 

Demonstrere, forklare (med egne ord), give ek- 
sempler, sammenfatte, skelne væsentligt fra 
uvæsentligt 

Avanceret Problemer løses også i ikke-rutinesituationer 
Vurderer et problem. 
Planlægger, løser og gennemfører sociale og fag- 
lige opgaver eller aktiviteter. 

Tager selvstændigt ansvar 
Løser problemer alene eller i samarbejde. 
Viser initiativ 
Lægger vægt på kvalitetssans og kreativitet. 

Afprøve, afgøre, vælge, træffe valg, igangsætte, 
udvise initiativ, selvstændigt udføre 

 

Præstationsstandarderne er defineret i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 367 af 19/04/2016, § 34 
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